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    بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم

        الفقه امليسرالفقه امليسرالفقه امليسرالفقه امليسر

))))٦٦٦٦((((        
        باب الوضوءباب الوضوءباب الوضوءباب الوضوء-سنن الفطرةسنن الفطرةسنن الفطرةسنن الفطرة باب  باب  باب  باب تابعتابعتابعتابع

        
ٕان امحلد � تعاىل حنمده، ونسـتعني به ونـسـتغفره، ونعـوذ �� مـن رشور ٔانفـسـنا ٕان امحلد � تعاىل حنمده، ونسـتعني به ونـسـتغفره، ونعـوذ �� مـن رشور ٔانفـسـنا ٕان امحلد � تعاىل حنمده، ونسـتعني به ونـسـتغفره، ونعـوذ �� مـن رشور ٔانفـسـنا ٕان امحلد � تعاىل حنمده، ونسـتعني به ونـسـتغفره، ونعـوذ �� مـن رشور ٔانفـسـنا 

        ٔاعاملنا، من هيدي هللا تعاىل فال مضل +، ومن يضلل فال هادي +ٔاعاملنا، من هيدي هللا تعاىل فال مضل +، ومن يضلل فال هادي +ٔاعاملنا، من هيدي هللا تعاىل فال مضل +، ومن يضلل فال هادي +ٔاعاملنا، من هيدي هللا تعاىل فال مضل +، ومن يضلل فال هادي +    ومن سيئات ومن سيئات ومن سيئات ومن سيئات 

        ....ك +، ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسو+ك +، ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسو+ك +، ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسو+ك +، ؤاشهد ٔان محمًدا عبده ورسو+وحده ال رشيوحده ال رشيوحده ال رشيوحده ال رشي    ؤاشهد ٔان ال ٕا+ ٕاال هللا ؤاشهد ٔان ال ٕا+ ٕاال هللا ؤاشهد ٔان ال ٕا+ ٕاال هللا ؤاشهد ٔان ال ٕا+ ٕاال هللا 

صىل هللا عليه صىل هللا عليه صىل هللا عليه صىل هللا عليه      فٕان ٔاصدق احلديث كتاب هللا تعاىل، ؤاحسن الهدي محمد  فٕان ٔاصدق احلديث كتاب هللا تعاىل، ؤاحسن الهدي محمد  فٕان ٔاصدق احلديث كتاب هللا تعاىل، ؤاحسن الهدي محمد  فٕان ٔاصدق احلديث كتاب هللا تعاىل، ؤاحسن الهدي محمد ::::ٔاما بعدٔاما بعدٔاما بعدٔاما بعد
حمدثة بدعة، ولك بدعة ضالU، ولك ضالU حمدثة بدعة، ولك بدعة ضالU، ولك ضالU حمدثة بدعة، ولك بدعة ضالU، ولك ضالU حمدثة بدعة، ولك بدعة ضالU، ولك ضالU     وآ+ وسمل، ورش أالمور حمدPهتا ولك وآ+ وسمل، ورش أالمور حمدPهتا ولك وآ+ وسمل، ورش أالمور حمدPهتا ولك وآ+ وسمل، ورش أالمور حمدPهتا ولك 

        ....يف الناريف الناريف الناريف النار

ه؛ ملــا يف ذa مــن ا: : : :  قــص الــشارب وٕاحفــاؤه قــص الــشارب وٕاحفــاؤه قــص الــشارب وٕاحفــاؤه قــص الــشارب وٕاحفــاؤه----٣٣٣٣    (((( ــّصِ ه؛ ملــا يف ذa مــن اوهــو املبالغــة يف قَ ــّصِ ه؛ ملــا يف ذa مــن اوهــو املبالغــة يف قَ ــّصِ ه؛ ملــا يف ذa مــن اوهــو املبالغــة يف قَ ــّصِ لتجمــل، لتجمــل، لتجمــل، لتجمــل، وهــو املبالغــة يف قَ
            ....وخمالفة الكفاروخمالفة الكفاروخمالفة الكفاروخمالفة الكفار    والنظافة، والنظافة، والنظافة، والنظافة، 

ه، وٕاعفـاء اللحيـة، وٕارسـالها  ه، وٕاعفـاء اللحيـة، وٕارسـالها وقد وردت أالحاديث الصحيحة يف احلـث عـىل قَـّصِ ه، وٕاعفـاء اللحيـة، وٕارسـالها وقد وردت أالحاديث الصحيحة يف احلـث عـىل قَـّصِ ه، وٕاعفـاء اللحيـة، وٕارسـالها وقد وردت أالحاديث الصحيحة يف احلـث عـىل قَـّصِ وقد وردت أالحاديث الصحيحة يف احلـث عـىل قَـّصِ
يف بقاء اللحية من امجلال ومظهر الرجوU، وقد َعَكَس كثري من النـاس يف بقاء اللحية من امجلال ومظهر الرجوU، وقد َعَكَس كثري من النـاس يف بقاء اللحية من امجلال ومظهر الرجوU، وقد َعَكَس كثري من النـاس يف بقاء اللحية من امجلال ومظهر الرجوU، وقد َعَكَس كثري من النـاس     وٕاكراpا؛ ملا وٕاكراpا؛ ملا وٕاكراpا؛ ملا وٕاكراpا؛ ملا 

            ....شوارهبم، وحيلقون حلامه، ٔاو يقرصوهناشوارهبم، وحيلقون حلامه، ٔاو يقرصوهناشوارهبم، وحيلقون حلامه، ٔاو يقرصوهناشوارهبم، وحيلقون حلامه، ٔاو يقرصوهنا    أالمر، فصاروا يوفرون أالمر، فصاروا يوفرون أالمر، فصاروا يوفرون أالمر، فصاروا يوفرون 

حـديث ٔايب حـديث ٔايب حـديث ٔايب حـديث ٔايب : : : : خمالفة للسـنة وأالوامر الواردة يف وجـوب ٕاعفاهئـا؛ مهنـاخمالفة للسـنة وأالوامر الواردة يف وجـوب ٕاعفاهئـا؛ مهنـاخمالفة للسـنة وأالوامر الواردة يف وجـوب ٕاعفاهئـا؛ مهنـاخمالفة للسـنة وأالوامر الواردة يف وجـوب ٕاعفاهئـا؛ مهنـاويف لك هذا ويف لك هذا ويف لك هذا ويف لك هذا 
ــِه َوَســمل�َ ----قــال رســول هللا قــال رســول هللا قــال رســول هللا قــال رســول هللا : : : :  قــال قــال قــال قــال----ريض هللا عنــهريض هللا عنــهريض هللا عنــهريض هللا عنــه    ----هريــرة هريــرة هريــرة هريــرة  ُ عَلَْي ــِه َوَســمل�َ َصــىل� ا�� ُ عَلَْي ــِه َوَســمل�َ َصــىل� ا�� ُ عَلَْي ــِه َوَســمل�َ َصــىل� ا�� ُ عَلَْي وا ««««: : : : ----َصــىل� ا�� وا جــز� وا جــز� وا جــز� جــز�

وحديث ابن معر ريض هللا عهنام عن وحديث ابن معر ريض هللا عهنام عن وحديث ابن معر ريض هللا عهنام عن وحديث ابن معر ريض هللا عهنام عن . . . . »»»»اللحى، وخالفوا ا�وساللحى، وخالفوا ا�وساللحى، وخالفوا ا�وساللحى، وخالفوا ا�وس    الشوارب، ؤارخوا الشوارب، ؤارخوا الشوارب، ؤارخوا الشوارب، ؤارخوا 
ُ عَلَْيـِه ----النيب النيب النيب النيب  ُ عَلَْيـِه  َصـىل� ا�� ُ عَلَْيـِه  َصـىل� ا�� ُ عَلَْيـِه  َصـىل� ا�� َ وَ وَ وَ وَ      َصـىل� ا�� َ َسـمل� َ َسـمل� َ َسـمل� ـروا اللحـى، ؤاحفـوا ««««: : : :  قـال قـال قـال قـال----َسـمل� ـروا اللحـى، ؤاحفـوا خـالفوا املـرشكني، وفِّ ـروا اللحـى، ؤاحفـوا خـالفوا املـرشكني، وفِّ ـروا اللحـى، ؤاحفـوا خـالفوا املـرشكني، وفِّ خـالفوا املـرشكني، وفِّ
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        ))))»»»»الشواربالشواربالشواربالشوارب

قضية قص الشارب وٕاعفاء اللحى هذه من سنن الفطرة، وقص الشارب ٕاما تقصريه قضية قص الشارب وٕاعفاء اللحى هذه من سنن الفطرة، وقص الشارب ٕاما تقصريه قضية قص الشارب وٕاعفاء اللحى هذه من سنن الفطرة، وقص الشارب ٕاما تقصريه قضية قص الشارب وٕاعفاء اللحى هذه من سنن الفطرة، وقص الشارب ٕاما تقصريه 
 بياض اجل� ٔاو حامر اجل�، وٕامـا ٔان حتفـه  بياض اجل� ٔاو حامر اجل�، وٕامـا ٔان حتفـه  بياض اجل� ٔاو حامر اجل�، وٕامـا ٔان حتفـه  بياض اجل� ٔاو حامر اجل�، وٕامـا ٔان حتفـه  حىت يرى حىت يرى حىت يرى حىت يرىحبيث ٔانك حتفه حفا شديدا حبيث ٔانك حتفه حفا شديدا حبيث ٔانك حتفه حفا شديدا حبيث ٔانك حتفه حفا شديدا 

        . . . . الشفاهالشفاهالشفاهالشفاهمن ٔاعىل الشفاة يعين تقص الشارب من ٔاعىل من ٔاعىل الشفاة يعين تقص الشارب من ٔاعىل من ٔاعىل الشفاة يعين تقص الشارب من ٔاعىل من ٔاعىل الشفاة يعين تقص الشارب من ٔاعىل 

 ٕان ٔاخفاه ٔاو ٕان ٔاحفاه فال بأس وٕان قصه فال بأس، هذا مذهب  ٕان ٔاخفاه ٔاو ٕان ٔاحفاه فال بأس وٕان قصه فال بأس، هذا مذهب  ٕان ٔاخفاه ٔاو ٕان ٔاحفاه فال بأس وٕان قصه فال بأس، هذا مذهب  ٕان ٔاخفاه ٔاو ٕان ٔاحفاه فال بأس وٕان قصه فال بأس، هذا مذهب ::::ل إالمام ٔامحدل إالمام ٔامحدل إالمام ٔامحدل إالمام ٔامحدقاقاقاقا
        ....كثري من العلامء، واحللق خبالف إالحفاء، احللق يكون باUٓ مثل املوىسكثري من العلامء، واحللق خبالف إالحفاء، احللق يكون باUٓ مثل املوىسكثري من العلامء، واحللق خبالف إالحفاء، احللق يكون باUٓ مثل املوىسكثري من العلامء، واحللق خبالف إالحفاء، احللق يكون باUٓ مثل املوىس

        ؟؟؟؟ فهل جيوز حلق الشارب �ملوىس فهل جيوز حلق الشارب �ملوىس فهل جيوز حلق الشارب �ملوىس فهل جيوز حلق الشارب �ملوىس

 ال جيـوز حلـق الـشارب �ملـوىس ولكـن جيـوز ٕاحفائـه حفـا  ال جيـوز حلـق الـشارب �ملـوىس ولكـن جيـوز ٕاحفائـه حفـا  ال جيـوز حلـق الـشارب �ملـوىس ولكـن جيـوز ٕاحفائـه حفـا  ال جيـوز حلـق الـشارب �ملـوىس ولكـن جيـوز ٕاحفائـه حفـا ::::هذا خالف والـراحجهذا خالف والـراحجهذا خالف والـراحجهذا خالف والـراحج    
        ....� ٔاو حامر اجل�� ٔاو حامر اجل�� ٔاو حامر اجل�� ٔاو حامر اجل�شديدا حىت يرى بياض اجلشديدا حىت يرى بياض اجلشديدا حىت يرى بياض اجلشديدا حىت يرى بياض اجل

 عن ٕاحفاء الشارب حفا شديدا قال تـ± الـسـنة،  عن ٕاحفاء الشارب حفا شديدا قال تـ± الـسـنة،  عن ٕاحفاء الشارب حفا شديدا قال تـ± الـسـنة،  عن ٕاحفاء الشارب حفا شديدا قال تـ± الـسـنة، :::: سـئل سـئل سـئل سـئل----رمحه هللارمحه هللارمحه هللارمحه هللا----وإالمام ٔامحد وإالمام ٔامحد وإالمام ٔامحد وإالمام ٔامحد 
 ٔانـه اكن حيـف شـاربه حفـا شـديدا  ٔانـه اكن حيـف شـاربه حفـا شـديدا  ٔانـه اكن حيـف شـاربه حفـا شـديدا  ٔانـه اكن حيـف شـاربه حفـا شـديدا ----ريض هللا عـهنامريض هللا عـهنامريض هللا عـهنامريض هللا عـهنام----وثبت عن عبد هللا بن معـر وثبت عن عبد هللا بن معـر وثبت عن عبد هللا بن معـر وثبت عن عبد هللا بن معـر 

        . . . . حىت يرى بياض اجل�، ٔاو قيل حامر اجل�حىت يرى بياض اجل�، ٔاو قيل حامر اجل�حىت يرى بياض اجل�، ٔاو قيل حامر اجل�حىت يرى بياض اجل�، ٔاو قيل حامر اجل�

        ....ويه قص ٔاطراف الشارب ٔاعىل الشفاه حىت ال يدخل الفم، ويه قص ٔاطراف الشارب ٔاعىل الشفاه حىت ال يدخل الفم، ويه قص ٔاطراف الشارب ٔاعىل الشفاه حىت ال يدخل الفم، ويه قص ٔاطراف الشارب ٔاعىل الشفاه حىت ال يدخل الفم، ::::القص القص القص القص 

 أالفضل قص الشارب ٕاما حفا ٔاو ٕاحفاءا  أالفضل قص الشارب ٕاما حفا ٔاو ٕاحفاءا  أالفضل قص الشارب ٕاما حفا ٔاو ٕاحفاءا  أالفضل قص الشارب ٕاما حفا ٔاو ٕاحفاءا ----رمحه هللارمحه هللارمحه هللارمحه هللا----قال الشـيخ ابن عثمييني قال الشـيخ ابن عثمييني قال الشـيخ ابن عثمييني قال الشـيخ ابن عثمييني : : : : يقوليقوليقوليقول
حفا بأن يقص ٔاطرافه مما ييل الشفاة حىت تبـدو ٔاي الـشفاه وٕاحفـاءا حبيـث يقـص حفا بأن يقص ٔاطرافه مما ييل الشفاة حىت تبـدو ٔاي الـشفاه وٕاحفـاءا حبيـث يقـص حفا بأن يقص ٔاطرافه مما ييل الشفاة حىت تبـدو ٔاي الـشفاه وٕاحفـاءا حبيـث يقـص حفا بأن يقص ٔاطرافه مما ييل الشفاة حىت تبـدو ٔاي الـشفاه وٕاحفـاءا حبيـث يقـص 
        . . . . مجيعه حىت حيفيه يعين يظهره، يظهر بياض اجل� يعين، ؤاما حلقه ليس من السـنةمجيعه حىت حيفيه يعين يظهره، يظهر بياض اجل� يعين، ؤاما حلقه ليس من السـنةمجيعه حىت حيفيه يعين يظهره، يظهر بياض اجل� يعين، ؤاما حلقه ليس من السـنةمجيعه حىت حيفيه يعين يظهره، يظهر بياض اجل� يعين، ؤاما حلقه ليس من السـنة

        . . . .  وهو السـنة وهو السـنة وهو السـنة وهو السـنةفاه حىت تبدو الشفاهفاه حىت تبدو الشفاهفاه حىت تبدو الشفاهفاه حىت تبدو الشفاهبأن ٔازيل طرف الشارب من فوق الشبأن ٔازيل طرف الشارب من فوق الشبأن ٔازيل طرف الشارب من فوق الشبأن ٔازيل طرف الشارب من فوق الش::::القص القص القص القص 

        .... �ملوىس ٔاو ما يقوم مقاpا فال جيوز �ملوىس ٔاو ما يقوم مقاpا فال جيوز �ملوىس ٔاو ما يقوم مقاpا فال جيوز �ملوىس ٔاو ما يقوم مقاpا فال جيوز::::احللقاحللقاحللقاحللق

ــال ــالإالمــام مــاa ق ــالإالمــام مــاa ق ــالإالمــام مــاa ق ــال::::إالمــام مــاa ق ــد،ملن حيلــق :::: هــذه مــث¾ وقــال هــذه مــث¾ وقــال هــذه مــث¾ وقــال هــذه مــث¾ وق ــد،ملن حيلــق  ٔارى ٔان يعــذر فيــرضب �جلري ــد،ملن حيلــق  ٔارى ٔان يعــذر فيــرضب �جلري ــد،ملن حيلــق  ٔارى ٔان يعــذر فيــرضب �جلري  ٔارى ٔان يعــذر فيــرضب �جلري
        . . . . الشاربالشاربالشاربالشارب

        ....واجبة يف حق الرجالواجبة يف حق الرجالواجبة يف حق الرجالواجبة يف حق الرجال::::حمك اللحيةحمك اللحيةحمك اللحيةحمك اللحية
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        .... ٕازاU شعر الوجه؟ ٕازاU شعر الوجه؟ ٕازاU شعر الوجه؟ ٕازاU شعر الوجه؟ للمرٔاة للمرٔاة للمرٔاة للمرٔاةهل جيوزهل جيوزهل جيوزهل جيوز

، وaÅ نقـول جيـوز للمـرٔاة ٕازاU ، وaÅ نقـول جيـوز للمـرٔاة ٕازاU ، وaÅ نقـول جيـوز للمـرٔاة ٕازاU ، وaÅ نقـول جيـوز للمـرٔاة ٕازاU اللحيـةاللحيـةاللحيـةاللحيـةرٔاة مل تفطر ومل جتبل عـىل رٔاة مل تفطر ومل جتبل عـىل رٔاة مل تفطر ومل جتبل عـىل رٔاة مل تفطر ومل جتبل عـىل املاملاملاملٔالن ٔالن ٔالن ٔالن ::::جيوزجيوزجيوزجيوزنعم نعم نعم نعم 
        ....ٕازاU شعر احلاجبني ٕازاU شعر احلاجبني ٕازاU شعر احلاجبني ٕازاU شعر احلاجبني  ما عدا  ما عدا  ما عدا  ما عدا بأي طريقةبأي طريقةبأي طريقةبأي طريقة    مجيع شعر الوجهمجيع شعر الوجهمجيع شعر الوجهمجيع شعر الوجه

        هل جيوز ٕازاU الشعر ما بني احلاجبني للمرٔاة ٔام ال؟ هل جيوز ٕازاU الشعر ما بني احلاجبني للمرٔاة ٔام ال؟ هل جيوز ٕازاU الشعر ما بني احلاجبني للمرٔاة ٔام ال؟ هل جيوز ٕازاU الشعر ما بني احلاجبني للمرٔاة ٔام ال؟ 

: : : : اختلف العلامء قالوا هل هام من احلاجبني ٔام ال؟ مفن قال ٔاهنام مـن احلـاجبني قـالاختلف العلامء قالوا هل هام من احلاجبني ٔام ال؟ مفن قال ٔاهنام مـن احلـاجبني قـالاختلف العلامء قالوا هل هام من احلاجبني ٔام ال؟ مفن قال ٔاهنام مـن احلـاجبني قـالاختلف العلامء قالوا هل هام من احلاجبني ٔام ال؟ مفن قال ٔاهنام مـن احلـاجبني قـال
عر، ومـن قـال ٔاهنـا ليـست مـن احلـاجبني عر، ومـن قـال ٔاهنـا ليـست مـن احلـاجبني عر، ومـن قـال ٔاهنـا ليـست مـن احلـاجبني عر، ومـن قـال ٔاهنـا ليـست مـن احلـاجبني ٔانه ال جيوز ٕازاU ما بني احلاجبني من شٔانه ال جيوز ٕازاU ما بني احلاجبني من شٔانه ال جيوز ٕازاU ما بني احلاجبني من شٔانه ال جيوز ٕازاU ما بني احلاجبني من ش

        . . . . فقال جبواز ٕازالهتا وهللا ٔاعملفقال جبواز ٕازالهتا وهللا ٔاعملفقال جبواز ٕازالهتا وهللا ٔاعملفقال جبواز ٕازالهتا وهللا ٔاعمل

        .... ٔان تشقر حاجبهيا زينة للزوج ٔان تشقر حاجبهيا زينة للزوج ٔان تشقر حاجبهيا زينة للزوج ٔان تشقر حاجبهيا زينة للزوجللمرٔاةللمرٔاةللمرٔاةللمرٔاة    جيوزجيوزجيوزجيوز للمرٔاة؟ للمرٔاة؟ للمرٔاة؟ للمرٔاة؟ احلاجبني احلاجبني احلاجبني احلاجبنيحمك تشقريحمك تشقريحمك تشقريحمك تشقري    ماماماما

        هل جيوز للرجل ٕازاU ٔاي شعر من وÏه؟هل جيوز للرجل ٕازاU ٔاي شعر من وÏه؟هل جيوز للرجل ٕازاU ٔاي شعر من وÏه؟هل جيوز للرجل ٕازاU ٔاي شعر من وÏه؟

ٔان يزيل ٔاي شعر يف وÏه عـىل إالطـالق، ٕاال الـشارب فقـط ٕامـا ٔان يزيل ٔاي شعر يف وÏه عـىل إالطـالق، ٕاال الـشارب فقـط ٕامـا ٔان يزيل ٔاي شعر يف وÏه عـىل إالطـالق، ٕاال الـشارب فقـط ٕامـا ٔان يزيل ٔاي شعر يف وÏه عـىل إالطـالق، ٕاال الـشارب فقـط ٕامـا للرجل للرجل للرجل للرجل ال جيوز ال جيوز ال جيوز ال جيوز 
        . . . . حفا وٕاحفاءاحفا وٕاحفاءاحفا وٕاحفاءاحفا وٕاحفاءا

اكن يلبس ٔاحـسن الثيـاب ويـضع ٔافـضل العطـور واكن يقـول ٕاين اكن يلبس ٔاحـسن الثيـاب ويـضع ٔافـضل العطـور واكن يقـول ٕاين اكن يلبس ٔاحـسن الثيـاب ويـضع ٔافـضل العطـور واكن يقـول ٕاين اكن يلبس ٔاحـسن الثيـاب ويـضع ٔافـضل العطـور واكن يقـول ٕاين ::::    د بن احلنفيةد بن احلنفيةد بن احلنفيةد بن احلنفيةمحممحممحممحم
        . . . . ٔاتزين لها كام ٔاحب ٔان تزتين يلٔاتزين لها كام ٔاحب ٔان تزتين يلٔاتزين لها كام ٔاحب ٔان تزتين يلٔاتزين لها كام ٔاحب ٔان تزتين يل

        ما املراد �لسـنة هنا؟ما املراد �لسـنة هنا؟ما املراد �لسـنة هنا؟ما املراد �لسـنة هنا؟

السـنة هنا ال يقصد هبا ٕاهنا سـنة مسـتحبة يعين جيوز فعلها وجيوز تركها، ال السـنة السـنة هنا ال يقصد هبا ٕاهنا سـنة مسـتحبة يعين جيوز فعلها وجيوز تركها، ال السـنة السـنة هنا ال يقصد هبا ٕاهنا سـنة مسـتحبة يعين جيوز فعلها وجيوز تركها، ال السـنة السـنة هنا ال يقصد هبا ٕاهنا سـنة مسـتحبة يعين جيوز فعلها وجيوز تركها، ال السـنة 
     وٕامـا وٕامـا وٕامـا وٕامـابة، بة، بة، بة، هنا سـنة واجبة، ٔالن السـنة ٕاما واجبـة وٕامـا ســنة مؤكـدة وٕامـا مـسـتح هنا سـنة واجبة، ٔالن السـنة ٕاما واجبـة وٕامـا ســنة مؤكـدة وٕامـا مـسـتح هنا سـنة واجبة، ٔالن السـنة ٕاما واجبـة وٕامـا ســنة مؤكـدة وٕامـا مـسـتح هنا سـنة واجبة، ٔالن السـنة ٕاما واجبـة وٕامـا ســنة مؤكـدة وٕامـا مـسـتح 

        ....ةةةةمباحمباحمباحمباح

    """"ٔاطلقـوا اللحـىٔاطلقـوا اللحـىٔاطلقـوا اللحـىٔاطلقـوا اللحـى    """":::: كقـو+ هنـا كقـو+ هنـا كقـو+ هنـا كقـو+ هنـا����ما جاءت بقول رصحي عن النـيب ما جاءت بقول رصحي عن النـيب ما جاءت بقول رصحي عن النـيب ما جاءت بقول رصحي عن النـيب ::::السـنة الواجبةالسـنة الواجبةالسـنة الواجبةالسـنة الواجبة
وهنـا ٔاطلقـوا فعـل ٔامـر وفعـل أالمـر يفيـد الوجـوب مـا مل تـأت قرينـة تــرصفه ٕاىل وهنـا ٔاطلقـوا فعـل ٔامـر وفعـل أالمـر يفيـد الوجـوب مـا مل تـأت قرينـة تــرصفه ٕاىل وهنـا ٔاطلقـوا فعـل ٔامـر وفعـل أالمـر يفيـد الوجـوب مـا مل تـأت قرينـة تــرصفه ٕاىل وهنـا ٔاطلقـوا فعـل ٔامـر وفعـل أالمـر يفيـد الوجـوب مـا مل تـأت قرينـة تــرصفه ٕاىل 

        . . . . ÚسـتحبابÚسـتحبابÚسـتحبابÚسـتحباب

ها حبيث ال ترتك حىت تطـول: : : :  تقلمي أالظافر تقلمي أالظافر تقلمي أالظافر تقلمي أالظافر----٤٤٤٤    (((( ها حبيث ال ترتك حىت تطـولوهو قَص� ها حبيث ال ترتك حىت تطـولوهو قَص� ها حبيث ال ترتك حىت تطـولوهو قَص� والتقلـمي جيملهـا، ويزيـل والتقلـمي جيملهـا، ويزيـل والتقلـمي جيملهـا، ويزيـل والتقلـمي جيملهـا، ويزيـل . . . . وهو قَص�
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رتامكة حتهتا، وقد خـالف هـذه الفطـرة النبويـة بعـض املـسلمني فـصاروا رتامكة حتهتا، وقد خـالف هـذه الفطـرة النبويـة بعـض املـسلمني فـصاروا رتامكة حتهتا، وقد خـالف هـذه الفطـرة النبويـة بعـض املـسلمني فـصاروا رتامكة حتهتا، وقد خـالف هـذه الفطـرة النبويـة بعـض املـسلمني فـصاروا أالوساخ املأالوساخ املأالوساخ املأالوساخ امل    
لك ذa من تـزيني الـشـيطان لك ذa من تـزيني الـشـيطان لك ذa من تـزيني الـشـيطان لك ذa من تـزيني الـشـيطان . . . . ٔاظافرمه، ٔاو ٔاظافر ٕاصبع معني من ٔايدهيمٔاظافرمه، ٔاو ٔاظافر ٕاصبع معني من ٔايدهيمٔاظافرمه، ٔاو ٔاظافر ٕاصبع معني من ٔايدهيمٔاظافرمه، ٔاو ٔاظافر ٕاصبع معني من ٔايدهيم    يطيلون يطيلون يطيلون يطيلون 

    وطبعا وطبعا وطبعا وطبعا . . . .  طبعا تقلمي أالظافر ال تزيد عن ٔاربعني يوما كام سـيأيت طبعا تقلمي أالظافر ال تزيد عن ٔاربعني يوما كام سـيأيت طبعا تقلمي أالظافر ال تزيد عن ٔاربعني يوما كام سـيأيت طبعا تقلمي أالظافر ال تزيد عن ٔاربعني يوما كام سـيأيت))))والتقليد ٔالعداء هللاوالتقليد ٔالعداء هللاوالتقليد ٔالعداء هللاوالتقليد ٔالعداء هللا
 حيب  حيب  حيب  حيب  مجيل مجيل مجيل مجيلمن �ب التجمل، ٕان هللامن �ب التجمل، ٕان هللامن �ب التجمل، ٕان هللامن �ب التجمل، ٕان هللا تتفقد مثل هذه السنن، لك مجعة  تتفقد مثل هذه السنن، لك مجعة  تتفقد مثل هذه السنن، لك مجعة  تتفقد مثل هذه السنن، لك مجعة ال مينع ٔانال مينع ٔانال مينع ٔانال مينع ٔان

امجلال، وهذه سنن الفطرة، ٔانت ٕان فعلت ف± أالجر، وطبعا هذه دليل عـىل ٕان امجلال، وهذه سنن الفطرة، ٔانت ٕان فعلت ف± أالجر، وطبعا هذه دليل عـىل ٕان امجلال، وهذه سنن الفطرة، ٔانت ٕان فعلت ف± أالجر، وطبعا هذه دليل عـىل ٕان امجلال، وهذه سنن الفطرة، ٔانت ٕان فعلت ف± أالجر، وطبعا هذه دليل عـىل ٕان 
        . . . . نظافة وطهارةنظافة وطهارةنظافة وطهارةنظافة وطهارة دين  دين  دين  دين إالسالم إالسالم إالسالم إالسالم 

ٔاي ٕازاU الشعر النابت فيه، فيسن ٕازاU هـذا الـشعر �لنتـف ٔاو ٔاي ٕازاU الشعر النابت فيه، فيسن ٕازاU هـذا الـشعر �لنتـف ٔاو ٔاي ٕازاU الشعر النابت فيه، فيسن ٕازاU هـذا الـشعر �لنتـف ٔاو ٔاي ٕازاU الشعر النابت فيه، فيسن ٕازاU هـذا الـشعر �لنتـف ٔاو : : : :  نتف إالبط نتف إالبط نتف إالبط نتف إالبط----٥٥٥٥    ((((
    ٔاو بأئاو بأئاو بأئاو بأي ٔازيç ولو �حللق،  ٔازيç ولو �حللق،  ٔازيç ولو �حللق،  ٔازيç ولو �حللق، ننننأ أ أ أ جيوز جيوز جيوز جيوز  و  و  و  و  نتف إالبط ملن اعتاد عليه، نتف إالبط ملن اعتاد عليه، نتف إالبط ملن اعتاد عليه، نتف إالبط ملن اعتاد عليه،))))غريهامغريهامغريهامغريهام    احللق ٔاو احللق ٔاو احللق ٔاو احللق ٔاو 
        . . . . مزيل آخرمزيل آخرمزيل آخرمزيل آخر

ملا يف ٕازالته من النظافة وقطع الرواحئ الكرهية اليت تتجمع مع وجود هـذا الـشعر، ملا يف ٕازالته من النظافة وقطع الرواحئ الكرهية اليت تتجمع مع وجود هـذا الـشعر، ملا يف ٕازالته من النظافة وقطع الرواحئ الكرهية اليت تتجمع مع وجود هـذا الـشعر، ملا يف ٕازالته من النظافة وقطع الرواحئ الكرهية اليت تتجمع مع وجود هـذا الـشعر، ((((
هو ديننا احلنيف، ٔامرë هبذه اخلصال؛ ملا فهيا من التجمل والتطهر والنظافة، هو ديننا احلنيف، ٔامرë هبذه اخلصال؛ ملا فهيا من التجمل والتطهر والنظافة، هو ديننا احلنيف، ٔامرë هبذه اخلصال؛ ملا فهيا من التجمل والتطهر والنظافة، هو ديننا احلنيف، ٔامرë هبذه اخلصال؛ ملا فهيا من التجمل والتطهر والنظافة،     فهذا فهذا فهذا فهذا 

مفتخرًا بدينه، مفتخرًا بدينه، مفتخرًا بدينه، مفتخرًا بدينه، ٔاحسن حال، مبتعدًا عن تقليد الكفار واجلهال، ٔاحسن حال، مبتعدًا عن تقليد الكفار واجلهال، ٔاحسن حال، مبتعدًا عن تقليد الكفار واجلهال، ٔاحسن حال، مبتعدًا عن تقليد الكفار واجلهال،     وليكون املسمل عىل وليكون املسمل عىل وليكون املسمل عىل وليكون املسمل عىل 
ُ عَلَْيـِه َوَسـمل�َ ----مطيعًا لربه، متبعًا لسـنة نبيه مطيعًا لربه، متبعًا لسـنة نبيه مطيعًا لربه، متبعًا لسـنة نبيه مطيعًا لربه، متبعًا لسـنة نبيه  ُ عَلَْيـِه َوَسـمل�َ َصـىل� ا�� ُ عَلَْيـِه َوَسـمل�َ َصـىل� ا�� ُ عَلَْيـِه َوَسـمل�َ َصـىل� ا�� ، ويـضاف ٕاىل هـذه اخلـصال ، ويـضاف ٕاىل هـذه اخلـصال ، ويـضاف ٕاىل هـذه اخلـصال ، ويـضاف ٕاىل هـذه اخلـصال ----َصـىل� ا��

، ثبت عند ، ثبت عند ، ثبت عند ، ثبت عند سـتنشاق + مواطنسـتنشاق + مواطنسـتنشاق + مواطنسـتنشاق + مواطنÚÚÚÚ    ))))السواك، واسـتنشاق املاء، واملضمضةالسواك، واسـتنشاق املاء، واملضمضةالسواك، واسـتنشاق املاء، واملضمضةالسواك، واسـتنشاق املاء، واملضمضة: : : : امخلسامخلسامخلسامخلس

 علل ٔان الشـياطني تبيت  علل ٔان الشـياطني تبيت  علل ٔان الشـياطني تبيت  علل ٔان الشـياطني تبيت ����، والنيب ، والنيب ، والنيب ، والنيب ن النوم تسـتنشق ثالPن النوم تسـتنشق ثالPن النوم تسـتنشق ثالPن النوم تسـتنشق ثالPمسمل ٔانك ٕاذا مقت ممسمل ٔانك ٕاذا مقت ممسمل ٔانك ٕاذا مقت ممسمل ٔانك ٕاذا مقت م
        . . . . عىل أالنفعىل أالنفعىل أالنفعىل أالنف

، ، ، ، ----ويه العقد اليت يف ظهور أالصابع، جيمتع فهيا الـوخسويه العقد اليت يف ظهور أالصابع، جيمتع فهيا الـوخسويه العقد اليت يف ظهور أالصابع، جيمتع فهيا الـوخسويه العقد اليت يف ظهور أالصابع، جيمتع فهيا الـوخس    ----وغسل الربامج وغسل الربامج وغسل الربامج وغسل الربامج واملضمضة واملضمضة واملضمضة واملضمضة     ((((
َصـىل� َصـىل� َصـىل� َصـىل� ----قـال رسـول هللا قـال رسـول هللا قـال رسـول هللا قـال رسـول هللا : : : : ريض هللا عهنا قالتريض هللا عهنا قالتريض هللا عهنا قالتريض هللا عهنا قالت    وÚستنجاء، وذa حلديث عائشة وÚستنجاء، وذa حلديث عائشة وÚستنجاء، وذa حلديث عائشة وÚستنجاء، وذa حلديث عائشة 

ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ  ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل�َ ا�� الـشارب، وٕاعفـاء اللحيـة، والـسواك، الـشارب، وٕاعفـاء اللحيـة، والـسواك، الـشارب، وٕاعفـاء اللحيـة، والـسواك، الـشارب، وٕاعفـاء اللحيـة، والـسواك،     قـص قـص قـص قـص : : : : عرش مـن الفطـرةعرش مـن الفطـرةعرش مـن الفطـرةعرش مـن الفطـرة««««: : : : ----ا��
إالبـط، وحلـق العانـة، إالبـط، وحلـق العانـة، إالبـط، وحلـق العانـة، إالبـط، وحلـق العانـة،      وغـسل الـربامج، ونتـف  وغـسل الـربامج، ونتـف  وغـسل الـربامج، ونتـف  وغـسل الـربامج، ونتـف واسـتنشاق املاء، وقص أالظفـار،واسـتنشاق املاء، وقص أالظفـار،واسـتنشاق املاء، وقص أالظفـار،واسـتنشاق املاء، وقص أالظفـار،

 من السـنة لـو اكن عنـدك وسـواس تـرش بعـض  من السـنة لـو اكن عنـدك وسـواس تـرش بعـض  من السـنة لـو اكن عنـدك وسـواس تـرش بعـض  من السـنة لـو اكن عنـدك وسـواس تـرش بعـض ))))يعين Úستنجاءيعين Úستنجاءيعين Úستنجاءيعين Úستنجاء» » » » وانتقاص املاءوانتقاص املاءوانتقاص املاءوانتقاص املاء
قطــرات املــاء عــىل الفــرج ٔاو عــىل اللبــاس اûاخــيل حــىت ٕاذا وقــع وتطــرق ٕاليــك قطــرات املــاء عــىل الفــرج ٔاو عــىل اللبــاس اûاخــيل حــىت ٕاذا وقــع وتطــرق ٕاليــك قطــرات املــاء عــىل الفــرج ٔاو عــىل اللبــاس اûاخــيل حــىت ٕاذا وقــع وتطــرق ٕاليــك قطــرات املــاء عــىل الفــرج ٔاو عــىل اللبــاس اûاخــيل حــىت ٕاذا وقــع وتطــرق ٕاليــك 
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        ....الوسواس تدفعه تقول ٔان هذا ٔاثر املاء اÅي وضعتهالوسواس تدفعه تقول ٔان هذا ٔاثر املاء اÅي وضعتهالوسواس تدفعه تقول ٔان هذا ٔاثر املاء اÅي وضعتهالوسواس تدفعه تقول ٔان هذا ٔاثر املاء اÅي وضعته

ونـسيت العـارشة، ٕاال ٔان تكـون ونـسيت العـارشة، ٕاال ٔان تكـون ونـسيت العـارشة، ٕاال ٔان تكـون ونـسيت العـارشة، ٕاال ٔان تكـون ««««: : : : ----ثثثثاحلـدياحلـدياحلـدياحلـدي    ٔاحـد رواة ٔاحـد رواة ٔاحـد رواة ٔاحـد رواة ----قال مـصعب بـن شـيبة قال مـصعب بـن شـيبة قال مـصعب بـن شـيبة قال مـصعب بـن شـيبة ((((
 طبعا هنا عرش من الفطرة، هل هذا احلديث يقتـيض Úقتـصار عـىل  طبعا هنا عرش من الفطرة، هل هذا احلديث يقتـيض Úقتـصار عـىل  طبعا هنا عرش من الفطرة، هل هذا احلديث يقتـيض Úقتـصار عـىل  طبعا هنا عرش من الفطرة، هل هذا احلديث يقتـيض Úقتـصار عـىل ))))»»»»املضمضةاملضمضةاملضمضةاملضمضة

 هنـا  هنـا  هنـا  هنـا ))))مـنمـنمـنمـن(((( العـرشة هـذه فقـط، انظـر للحـديث عـرش  العـرشة هـذه فقـط، انظـر للحـديث عـرش  العـرشة هـذه فقـط، انظـر للحـديث عـرش  العـرشة هـذه فقـط، انظـر للحـديث عـرش ؟؟؟؟العرش، هل يفيد احلـرصالعرش، هل يفيد احلـرصالعرش، هل يفيد احلـرصالعرش، هل يفيد احلـرص
aللتبعيض، معىن ذaللتبعيض، معىن ذaللتبعيض، معىن ذaيعـين لـو ٔاتيـت تـتيعـين لـو ٔاتيـت تـتيعـين لـو ٔاتيـت تـتيعـين لـو ٔاتيـت تـتلكلكلكلكم عـىل بـر م عـىل بـر م عـىل بـر م عـىل بـر . . . .  ٔان الفطرة ٔاكـ ٔان الفطرة ٔاكـ ٔان الفطرة ٔاكـ ٔان الفطرة ٔاكـرثرثرثرث مـن عـرشة مـن عـرشة مـن عـرشة مـن عـرشةللتبعيض، معىن ذ

 أالح أالح أالح أالحاكاكاكاكم م م م ،،،،، غض البرص من الفطرة، غض البرص من الفطرة، غض البرص من الفطرة، غض البرص من الفطرة     �جلار من الفطرة �جلار من الفطرة �جلار من الفطرة �جلار من الفطرةûين من الفطرة، الوصاûين من الفطرة، الوصاûين من الفطرة، الوصاûين من الفطرة، الوصا����الواالواالواالوا
        . . . . الرشعية غالبا تكون من الفطرةالرشعية غالبا تكون من الفطرةالرشعية غالبا تكون من الفطرةالرشعية غالبا تكون من الفطرة

            ::::يف الوضوء، وفيه مسائليف الوضوء، وفيه مسائليف الوضوء، وفيه مسائليف الوضوء، وفيه مسائل: : : : الباب اخلامسالباب اخلامسالباب اخلامسالباب اخلامس((((

            ::::تعريفه، وحتعريفه، وحتعريفه، وحتعريفه، وحمكمكمكمكهههه: : : : املساUٔ أالوىلاملساUٔ أالوىلاملساUٔ أالوىلاملساUٔ أالوىل

            .... مشـتق من الوضاءة، ويه احلسن والنظافة مشـتق من الوضاءة، ويه احلسن والنظافة مشـتق من الوضاءة، ويه احلسن والنظافة مشـتق من الوضاءة، ويه احلسن والنظافة::::الُوضوء لغةالُوضوء لغةالُوضوء لغةالُوضوء لغة

    ----ليدان والرٔاس والرجالنليدان والرٔاس والرجالنليدان والرٔاس والرجالنليدان والرٔاس والرجالنويه الوجه واويه الوجه واويه الوجه واويه الوجه وا---- اسـتعامل املاء يف أالعضاء أالربعة  اسـتعامل املاء يف أالعضاء أالربعة  اسـتعامل املاء يف أالعضاء أالربعة  اسـتعامل املاء يف أالعضاء أالربعة ::::ورشعاً ورشعاً ورشعاً ورشعاً 
            ....صفة خمصوصة يف الرشصفة خمصوصة يف الرشصفة خمصوصة يف الرشصفة خمصوصة يف الرشعععع، عىل وجه التعبد � تعاىل، عىل وجه التعبد � تعاىل، عىل وجه التعبد � تعاىل، عىل وجه التعبد � تعاىل    عىل عىل عىل عىل 

 ٔانه واجب عىل املُْحِد ٔانه واجب عىل املُْحِد ٔانه واجب عىل املُْحِد ٔانه واجب عىل املُْحِدثثثث ٕاذا ٔاراد الصالة وما يف ح ٕاذا ٔاراد الصالة وما يف ح ٕاذا ٔاراد الصالة وما يف ح ٕاذا ٔاراد الصالة وما يف حمكمكمكمكهـا، اكلطـواف ومـّسِ هـا، اكلطـواف ومـّسِ هـا، اكلطـواف ومـّسِ هـا، اكلطـواف ومـّسِ ::::وحوحوحوحمكمكمكمكهههه
 ٔان تـصيل،  ٔان تـصيل،  ٔان تـصيل،  ٔان تـصيل، مل تردمل تردمل تردمل ترد    لكن ٕاذالكن ٕاذالكن ٕاذالكن ٕاذا حمك الوضوء جيب عليك ٕاذا ٔاردت الصالة،  حمك الوضوء جيب عليك ٕاذا ٔاردت الصالة،  حمك الوضوء جيب عليك ٕاذا ٔاردت الصالة،  حمك الوضوء جيب عليك ٕاذا ٔاردت الصالة، ))))املصحفاملصحفاملصحفاملصحف    

كـن كـن كـن كـن ييييـسـتحب a ٔان تكـون متوضـئا ـسـتحب a ٔان تكـون متوضـئا ـسـتحب a ٔان تكـون متوضـئا ـسـتحب a ٔان تكـون متوضـئا ال يلزمك، ولال يلزمك، ولال يلزمك، ولال يلزمك، ول،،،، هذا ليس وقت صالة  هذا ليس وقت صالة  هذا ليس وقت صالة  هذا ليس وقت صالة  ٔان ٔان ٔان ٔانٔاؤاؤاؤاو

        ....»»»»ال حيافال حيافال حيافال حيافظظظظ عىل وضوءه ٕاال مؤمن عىل وضوءه ٕاال مؤمن عىل وضوءه ٕاال مؤمن عىل وضوءه ٕاال مؤمن««««: : : : ����طول لقول النيب طول لقول النيب طول لقول النيب طول لقول النيب 

        ....»»»»ال حيافال حيافال حيافال حيافظظظظ عىل وضوءه ٕاال مؤمن عىل وضوءه ٕاال مؤمن عىل وضوءه ٕاال مؤمن عىل وضوءه ٕاال مؤمن««««يف احلديثيف احلديثيف احلديثيف احلديث    ::::علامءعلامءعلامءعلامءللللللللن ن ن ن قوالقوالقوالقوال

ال حيافال حيافال حيافال حيافظظظظ عـىل وضـوءه ٕاال  عـىل وضـوءه ٕاال  عـىل وضـوءه ٕاال  عـىل وضـوءه ٕاال ««««    ::::القول الثاينالقول الثاينالقول الثاينالقول الثاين    ....هنارهنارهنارهنارلللللللل يتوضأ وضوءا واحًدا  يتوضأ وضوءا واحًدا  يتوضأ وضوءا واحًدا  يتوضأ وضوءا واحًدا ::::أالولأالولأالولأالولالقول القول القول القول 
        ....يعين ٕاذا انتقد وضوءه جددهيعين ٕاذا انتقد وضوءه جددهيعين ٕاذا انتقد وضوءه جددهيعين ٕاذا انتقد وضوءه جدده» » » » مؤمنمؤمنمؤمنمؤمن

        ....جيب عند ٕارادة الصالة وما يف حجيب عند ٕارادة الصالة وما يف حجيب عند ٕارادة الصالة وما يف حجيب عند ٕارادة الصالة وما يف حمكمكمكمكهاهاهاها....    ء؟ء؟ء؟ء؟مفىت جيب الوضو مفىت جيب الوضو مفىت جيب الوضو مفىت جيب الوضو 

        ....الطواف ومس املصحف،الطواف ومس املصحف،الطواف ومس املصحف،الطواف ومس املصحف،: : : : قالقالقالقال....ما اÅي يف حمك الصالة؟ما اÅي يف حمك الصالة؟ما اÅي يف حمك الصالة؟ما اÅي يف حمك الصالة؟
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        هل جيوز مس املصحف بغري وضوء؟هل جيوز مس املصحف بغري وضوء؟هل جيوز مس املصحف بغري وضوء؟هل جيوز مس املصحف بغري وضوء؟

ال ميــس ال ميــس ال ميــس ال ميــس  « « « «���� املـصحف ٔان يكــون متوضـئا ،لقــول النـيب  املـصحف ٔان يكــون متوضـئا ،لقــول النـيب  املـصحف ٔان يكــون متوضـئا ،لقــول النـيب  املـصحف ٔان يكــون متوضـئا ،لقــول النـيب ميــسميــسميــسميــس    ملـن ٔاراد ٔانملـن ٔاراد ٔانملـن ٔاراد ٔانملـن ٔاراد ٔانجيـب جيـب جيـب جيـب 
ومحـç الـسلف واخللـف عـىل طـاهر ٔانـه ومحـç الـسلف واخللـف عـىل طـاهر ٔانـه ومحـç الـسلف واخللـف عـىل طـاهر ٔانـه ومحـç الـسلف واخللـف عـىل طـاهر ٔانـه ،،،،فٕان عدم املاء فليتـميم فٕان عدم املاء فليتـميم فٕان عدم املاء فليتـميم فٕان عدم املاء فليتـميم » » » » القرآن ٕاال طاهرالقرآن ٕاال طاهرالقرآن ٕاال طاهرالقرآن ٕاال طاهر

طاهر من احلدطاهر من احلدطاهر من احلدطاهر من احلدثثثث أالصغر، وهذا ٔاقوى أالقوال يف املساUٔ ٔالن الظاهرية ذهبوا ٕاىل  أالصغر، وهذا ٔاقوى أالقوال يف املساUٔ ٔالن الظاهرية ذهبوا ٕاىل  أالصغر، وهذا ٔاقوى أالقوال يف املساUٔ ٔالن الظاهرية ذهبوا ٕاىل  أالصغر، وهذا ٔاقوى أالقوال يف املساUٔ ٔالن الظاهرية ذهبوا ٕاىل 
ٔان املؤمن ال ينجس، aÅ جيوز مس املصحف بغري وضوء وهذا القول أالول هو ٔان املؤمن ال ينجس، aÅ جيوز مس املصحف بغري وضوء وهذا القول أالول هو ٔان املؤمن ال ينجس، aÅ جيوز مس املصحف بغري وضوء وهذا القول أالول هو ٔان املؤمن ال ينجس، aÅ جيوز مس املصحف بغري وضوء وهذا القول أالول هو 

        ....الراحجالراحجالراحجالراحج

            هل جيوز القراءة يف كتب التفسري للغري متوضهل جيوز القراءة يف كتب التفسري للغري متوضهل جيوز القراءة يف كتب التفسري للغري متوضهل جيوز القراءة يف كتب التفسري للغري متوضئئئئ واحلائض؟ واحلائض؟ واحلائض؟ واحلائض؟

جيوز جيوز جيوز جيوز و و و و     ....، ٔالنه دخل فيه ، ٔالنه دخل فيه ، ٔالنه دخل فيه ، ٔالنه دخل فيه ����م البرشم البرشم البرشم البرشفسري بغري وضوءفسري بغري وضوءفسري بغري وضوءفسري بغري وضوءكتاب الت كتاب الت كتاب الت كتاب الت جيوز ٔان يقرٔا يف جيوز ٔان يقرٔا يف جيوز ٔان يقرٔا يف جيوز ٔان يقرٔا يف نعم نعم نعم نعم 
        .... تفسري، حىت لو تفسري  تفسري، حىت لو تفسري  تفسري، حىت لو تفسري  تفسري، حىت لو تفسري لكلكلكلكامت امت امت امت  فيه فيه فيه فيهحىت للحائض ٔان تقرٔا القرآن من كتابحىت للحائض ٔان تقرٔا القرآن من كتابحىت للحائض ٔان تقرٔا القرآن من كتابحىت للحائض ٔان تقرٔا القرآن من كتاب

        ....قرٔا املصحف؟قرٔا املصحف؟قرٔا املصحف؟قرٔا املصحف؟تتتتلحائض ٔان لحائض ٔان لحائض ٔان لحائض ٔان لللل     جيوز جيوز جيوز جيوزهلهلهلهل

 نعم جيوز ٔان تقرٔا يف املصحف لو ٔامسكته حبائل  نعم جيوز ٔان تقرٔا يف املصحف لو ٔامسكته حبائل  نعم جيوز ٔان تقرٔا يف املصحف لو ٔامسكته حبائل  نعم جيوز ٔان تقرٔا يف املصحف لو ٔامسكته حبائل مسمسمسمسيك لكن يكـون لك هـذا بعـد يك لكن يكـون لك هـذا بعـد يك لكن يكـون لك هـذا بعـد يك لكن يكـون لك هـذا بعـد 
        ....وضوء املرٔاةوضوء املرٔاةوضوء املرٔاةوضوء املرٔاة

        اûليل عىل وجوبه، وعىل من جيب، ومىت جيب؟اûليل عىل وجوبه، وعىل من جيب، ومىت جيب؟اûليل عىل وجوبه، وعىل من جيب، ومىت جيب؟اûليل عىل وجوبه، وعىل من جيب، ومىت جيب؟: : : : املساUٔ الثانيةاملساUٔ الثانيةاملساUٔ الثانيةاملساUٔ الثانية((((    كككككككك

َالِة ﴿﴿﴿﴿: : : : فقـو+ تعـاىلفقـو+ تعـاىلفقـو+ تعـاىلفقـو+ تعـاىل: : : : ٔامـا اûليـل عـىل وجوبـهٔامـا اûليـل عـىل وجوبـهٔامـا اûليـل عـىل وجوبـهٔامـا اûليـل عـىل وجوبـه َالِة َىل الــص� َالِة َىل الــص� َالِة َىل الــص� َىل الــص�
�� ��
ْ ا ْ اُ ْ اُ َذا قُْمـَذا قُْمـَذا قُْمـَذا قُْمـمتمتمتُمتْ اُ

�� ��
يـَن آَمنُـوا ا ِ �Åَـا ا يـَن آَمنُـوا اهي� ِ �Åَـا ا يـَن آَمنُـوا اهي� ِ �Åَـا ا يـَن آَمنُـوا اهي� ِ �Åَـا ا هي� �� ���َ� اَ اَ اَ ا��

َىل اْلَكْعَبْنيِ َىل اْلَكْعَبْنيِ َىل اْلَكْعَبْنيِ َىل اْلَكْعَبْنيِ     فَاْغِسلُوا فَاْغِسلُوا فَاْغِسلُوا فَاْغِسلُوا 
�� ��
ْرُجلَُمكْ اْرُجلَُمكْ اْرُجلَُمكْ اْرُجلَُمكْ ا �� َىل الَْمَراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُمكْ َواَىل الَْمَراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُمكْ َواَىل الَْمَراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُمكْ َواَىل الَْمَراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُمكْ َوا��

�� ��
يِْديَُمكْ ايِْديَُمكْ ايِْديَُمكْ ايِْديَُمكْ ا �� ْن ْن ْن ْن ُوُجوَهُمكْ َواُوُجوَهُمكْ َواُوُجوَهُمكْ َواُوُجوَهُمكْ َوا��

�� ��
 َوا َوا َوا َوا

ْ ُجنًُبا  ْ ُجنًُبا ُ ْ ُجنًُبا ُ ْو ْو ْو ْو     ُكْنُكْنُكْنُكْنمتمتمتُمتْ ُجنًُبا ُ �� ٌٌ ِمنُْمكْ ِمَن الَْغـائِطِ ا ِمنُْمكْ ِمَن الَْغـائِطِ ا ِمنُْمكْ ِمَن الَْغـائِطِ ا ِمنُْمكْ ِمَن الَْغـائِطِ ا�� َحدَحدَحدَحٌدٌ �� ْو َجاَء اْو َجاَء اْو َجاَء اْو َجاَء ا�� �� ٍٍ ا ا ا ا�� ْو عََىل َسَفرْو عََىل َسَفرْو عََىل َسَفرْو عََىل َسَفٍرٍ �� ْ َمْرىضىضىضَىض اَ اَ اَ ا�� ْ َمْرُ ْ َمْرُ ْن ُكْنْن ُكْنْن ُكْنْن ُكْنمتمتمتُمتْ َمْرُ
�� ��
ه�ُروا َوا ه�ُروا َوافَاط� ه�ُروا َوافَاط� ه�ُروا َوافَاط� فَاط�

ُدوا  َِّساَء فََملْ َجتِ ُ الن ُدوا ُ َِّساَء فََملْ َجتِ ُ الن ُدوا ُ َِّساَء فََملْ َجتِ ُ الن ُدوا ُ َِّساَء فََملْ َجتِ متمتمتُمتُ الن يِْديُمكْ ِمنْـهُ يِْديُمكْ ِمنْـهُ يِْديُمكْ ِمنْـهُ يِْديُمكْ ِمنْـهُ     َالَمسـَْالَمسـَْالَمسـَْالَمسـْ �� ًبا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُمكْ َوا�� ُموا َصِعيًدا َطّيِ ًبا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُمكْ َواَماًء فَتََيم� ُموا َصِعيًدا َطّيِ ًبا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُمكْ َواَماًء فَتََيم� ُموا َصِعيًدا َطّيِ ًبا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُمكْ َواَماًء فَتََيم� ُموا َصِعيًدا َطّيِ     َماًء فَتََيم�
    ٍٍ ُ ِلَيْجَعَل عَلَْيُمكْ ِمْن َحـَرجٍٍ ُ ِلَيْجَعَل عَلَْيُمكْ ِمْن َحـَرجَما يُرِيُد ا�� ُ ِلَيْجَعَل عَلَْيُمكْ ِمْن َحـَرجَما يُرِيُد ا�� ُ ِلَيْجَعَل عَلَْيُمكْ ِمْن َحـَرجَما يُرِيُد ا�� ُمكْ     َما يُرِيُد ا�� � ِنْعَمَتـُه عَلَـْيُمكْ لََعلـ� ُمكْ ِ � ِنْعَمَتـُه عَلَـْيُمكْ لََعلـ� ُمكْ ِ � ِنْعَمَتـُه عَلَـْيُمكْ لََعلـ� ُمكْ ِ ْ َوِلُيـمتمتمتِمت� ِنْعَمَتـُه عَلَـْيُمكْ لََعلـ� ْ َوِلُيـُ ْ َوِلُيـُ َولَِكـْن يُرِيـُد ِلُيَطهِّـَرَولَِكـْن يُرِيـُد ِلُيَطهِّـَرَولَِكـْن يُرِيـُد ِلُيَطهِّـَرَولَِكـْن يُرِيـُد ِلُيَطهِّـَرمكمكمكُمكْ َوِلُيـُ

            ]]]]....٦٦٦٦: : : : املائدةاملائدةاملائدةاملائدة[[[[﴾﴾﴾﴾    تَْشُكُرونَ تَْشُكُرونَ تَْشُكُرونَ تَْشُكُرونَ 

َ ----ٔايًضا قو+ ٔايًضا قو+ ٔايًضا قو+ ٔايًضا قو+  ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ  َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ  َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ  َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل� ال يقبل هللا صـالًة بغـري ُطهُـور، وال صـدقة ال يقبل هللا صـالًة بغـري ُطهُـور، وال صـدقة ال يقبل هللا صـالًة بغـري ُطهُـور، وال صـدقة ال يقبل هللا صـالًة بغـري ُطهُـور، وال صـدقة ««««: : : : ---- َصىل� ا��
َ ----وقو+ وقو+ وقو+ وقو+ . . . .     » » » » من غُلُولمن غُلُولمن غُلُولمن غُلُول ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ  َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ  َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ  َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل� ال يقبل هللا صالة من ٔاحدال يقبل هللا صالة من ٔاحدال يقبل هللا صالة من ٔاحدال يقبل هللا صالة من ٔاحدثثثث حىت  حىت  حىت  حىت ««««: : : : ---- َصىل� ا��



   من الفقه امليسر يف ضوء الكتاب والسنة ملعهد شيخ  اإلسالم العلميالسادستفريغ الدرس 

 

 معهد شيخ اإلسالم العلمي

هل يلزم الوضوء قبل الصالة، هل يلزم الوضوء قبل الصالة، هل يلزم الوضوء قبل الصالة، هل يلزم الوضوء قبل الصالة، ،،،،يقبل هللا صالة من غري طهوريقبل هللا صالة من غري طهوريقبل هللا صالة من غري طهوريقبل هللا صالة من غري طهورٕاذن االٓن ال ٕاذن االٓن ال ٕاذن االٓن ال ٕاذن االٓن ال ))))»»»»يتوضأ يتوضأ يتوضأ يتوضأ 
يعين قبل دخول الوقت، مىت جيب عند ٕايراد الصالة، يعين عند دخـول الوقـت، يعين قبل دخول الوقت، مىت جيب عند ٕايراد الصالة، يعين عند دخـول الوقـت، يعين قبل دخول الوقت، مىت جيب عند ٕايراد الصالة، يعين عند دخـول الوقـت، يعين قبل دخول الوقت، مىت جيب عند ٕايراد الصالة، يعين عند دخـول الوقـت، 

        ....لصالةلصالةلصالةلصالةعند ٕاقامة اعند ٕاقامة اعند ٕاقامة اعند ٕاقامة ا وجوبه  وجوبه  وجوبه  وجوبه ويتأكد ويتأكد ويتأكد ويتأكد 

 جيوز، حىت ولو مل يكن قاصدا  جيوز، حىت ولو مل يكن قاصدا  جيوز، حىت ولو مل يكن قاصدا  جيوز، حىت ولو مل يكن قاصدا  نعم  نعم  نعم  نعم ؟؟؟؟ ٔان يتوضأ قبل دخول الوقت ٔام ال ٔان يتوضأ قبل دخول الوقت ٔام ال ٔان يتوضأ قبل دخول الوقت ٔام ال ٔان يتوضأ قبل دخول الوقت ٔام الهل جيوزهل جيوزهل جيوزهل جيوز
        ....الصالةالصالةالصالةالصالة

 ٔاجـدد  ٔاجـدد  ٔاجـدد  ٔاجـدد ٔانٔانٔانٔان، ٔام البـد ، ٔام البـد ، ٔام البـد ، ٔام البـد بهبهبهبه،فأذن للصالة هل ٔاصيل ،فأذن للصالة هل ٔاصيل ،فأذن للصالة هل ٔاصيل ،فأذن للصالة هل ٔاصيل توضأ للقراءة يف املصحفتوضأ للقراءة يف املصحفتوضأ للقراءة يف املصحفتوضأ للقراءة يف املصحف    ::::مسألةمسألةمسألةمسألة
        ....وضوء ؟وضوء ؟وضوء ؟وضوء ؟الالالال

 ولكن ٔاë ٔاقول أالوىل ؤانت تتوضأ عدد النوا ولكن ٔاë ٔاقول أالوىل ؤانت تتوضأ عدد النوا ولكن ٔاë ٔاقول أالوىل ؤانت تتوضأ عدد النوا ولكن ٔاë ٔاقول أالوىل ؤانت تتوضأ عدد النوا���� ٔاو بنية رفع احلد ٔاو بنية رفع احلد ٔاو بنية رفع احلد ٔاو بنية رفع احلدثثثث    ::::خالف مشهورخالف مشهورخالف مشهورخالف مشهور
        الطواف والقراءة وما شابه ذa حىت الطواف والقراءة وما شابه ذa حىت الطواف والقراءة وما شابه ذa حىت الطواف والقراءة وما شابه ذa حىت ختختختخترج من اخلالف، رج من اخلالف، رج من اخلالف، رج من اخلالف، استباحة الصالة و استباحة الصالة و استباحة الصالة و استباحة الصالة و 

 لو توضأ من ٔاجل القراءة  لو توضأ من ٔاجل القراءة  لو توضأ من ٔاجل القراءة  لو توضأ من ٔاجل القراءة مثمثمثمث ٔاذن للصالة ال يلزمه ٔان جيدد  ٔاذن للصالة ال يلزمه ٔان جيدد  ٔاذن للصالة ال يلزمه ٔان جيدد  ٔاذن للصالة ال يلزمه ٔان جيدد ::::الشـيخ ابن عثمييني قالالشـيخ ابن عثمييني قالالشـيخ ابن عثمييني قالالشـيخ ابن عثمييني قال
        ....وضوئه ٔالن وضوءه �ق،وضوئه ٔالن وضوءه �ق،وضوئه ٔالن وضوءه �ق،وضوئه ٔالن وضوءه �ق،

 ٔان ٔاصـىل هبـذا  ٔان ٔاصـىل هبـذا  ٔان ٔاصـىل هبـذا  ٔان ٔاصـىل هبـذا ننننالوضوء دو الوضوء دو الوضوء دو الوضوء دو ٔاë متوضٔاë متوضٔاë متوضٔاë متوضئئئئ االٓن ؤاذن للصالة هل جيوز يل ٔان ٔاجدد  االٓن ؤاذن للصالة هل جيوز يل ٔان ٔاجدد  االٓن ؤاذن للصالة هل جيوز يل ٔان ٔاجدد  االٓن ؤاذن للصالة هل جيوز يل ٔان ٔاجدد 
         ؟ ؟ ؟ ؟ا عىل وضوءا نور عىل نورا عىل وضوءا نور عىل نورا عىل وضوءا نور عىل نورا عىل وضوءا نور عىل نور وضوء وضوء وضوء وضوء كام يقال كام يقال كام يقال كام يقال من �ب Úسـتحباب من �ب Úسـتحباب من �ب Úسـتحباب من �ب Úسـتحبابالوضوءالوضوءالوضوءالوضوء

        ....طبعا يه ليس لها ٔاصلطبعا يه ليس لها ٔاصلطبعا يه ليس لها ٔاصلطبعا يه ليس لها ٔاصل

        ....؟؟؟؟ ٔان جيدد وضوءه ٔان جيدد وضوءه ٔان جيدد وضوءه ٔان جيدد وضوءهمن �بمن �بمن �بمن �بٔان يتوضأ ٕاذا اكن متوضئا ٔان يتوضأ ٕاذا اكن متوضئا ٔان يتوضأ ٕاذا اكن متوضئا ٔان يتوضأ ٕاذا اكن متوضئا ء ء ء ء هل جيوز للمر هل جيوز للمر هل جيوز للمر هل جيوز للمر 

 ٕاذا اكن متوضأ ٕاذا ٔاذن للصالة هـل  ٕاذا اكن متوضأ ٕاذا ٔاذن للصالة هـل  ٕاذا اكن متوضأ ٕاذا ٔاذن للصالة هـل  ٕاذا اكن متوضأ ٕاذا ٔاذن للصالة هـل ييييـسـتحب، ملـاذا Úســتحباب؟ طبعـا لقـول ـسـتحب، ملـاذا Úســتحباب؟ طبعـا لقـول ـسـتحب، ملـاذا Úســتحباب؟ طبعـا لقـول ـسـتحب، ملـاذا Úســتحباب؟ طبعـا لقـول 
ٕاذا توضأ املرء خرجت اخلطإاذا توضأ املرء خرجت اخلطإاذا توضأ املرء خرجت اخلطإاذا توضأ املرء خرجت اخلطا���� مع املاء ٔاو مـع آخـر  مع املاء ٔاو مـع آخـر  مع املاء ٔاو مـع آخـر  مع املاء ٔاو مـع آخـر  « « « «----عليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالمعليه الصالة والسالم----النيب النيب النيب النيب 
        »»»»ملاءملاءملاءملاءقطر اقطر اقطر اقطر ا

 صليت صالة هبذا الوضوء  صليت صالة هبذا الوضوء  صليت صالة هبذا الوضوء  صليت صالة هبذا الوضوء ييييسـتحب a جتديد الوضوء، سـتحب a جتديد الوضوء، سـتحب a جتديد الوضوء، سـتحب a جتديد الوضوء، ككككلو ٔانلو ٔانلو ٔانلو ٔان: : : : بعض العلامء قالبعض العلامء قالبعض العلامء قالبعض العلامء قال
�م م م م لكلكلكلكه ه ه ه ����م اجهتاد من العلامء، ولكن ٕان م اجهتاد من العلامء، ولكن ٕان م اجهتاد من العلامء، ولكن ٕان م اجهتاد من العلامء، ولكن ٕان فالفالفالفالة ة ة ة وٕان مل تصل به صالوٕان مل تصل به صالوٕان مل تصل به صالوٕان مل تصل به صال���، طبعا هذا ال، طبعا هذا ال، طبعا هذا ال، طبعا هذا ال

 يف  يف  يف  يف ���� جيوز a ٔان تصيل ٔاك جيوز a ٔان تصيل ٔاك جيوز a ٔان تصيل ٔاك جيوز a ٔان تصيل ٔاكرثرثرثرث من صالة بوضوء واحـد، ٔالن النـيب  من صالة بوضوء واحـد، ٔالن النـيب  من صالة بوضوء واحـد، ٔالن النـيب  من صالة بوضوء واحـد، ٔالن النـيب ئائائائاكنت متوض كنت متوض كنت متوض كنت متوض 



   من الفقه امليسر يف ضوء الكتاب والسنة ملعهد شيخ  اإلسالم العلميالسادستفريغ الدرس 

 

 معهد شيخ اإلسالم العلمي

ق صـىل ق صـىل ق صـىل ق صـىل مخمخمخمخـس صـلوات بوضـوء ـس صـلوات بوضـوء ـس صـلوات بوضـوء ـس صـلوات بوضـوء فتفتفتفتحححح مكة صىل امخلس صـلوات ويف غـزوة اخلنـد مكة صىل امخلس صـلوات ويف غـزوة اخلنـد مكة صىل امخلس صـلوات ويف غـزوة اخلنـد مكة صىل امخلس صـلوات ويف غـزوة اخلنـد
    نـادر نـادر نـادر نـادر ال ال ال ال      ليست �لقليـل ليست �لقليـل ليست �لقليـل ليست �لقليـلليل ëدر والعربة �لكثري الغالبليل ëدر والعربة �لكثري الغالبليل ëدر والعربة �لكثري الغالبليل ëدر والعربة �لكثري الغالبواحد، العلامء يقولون هذا ق واحد، العلامء يقولون هذا ق واحد، العلامء يقولون هذا ق واحد، العلامء يقولون هذا ق 

 يتوضـأ لـ يتوضـأ لـ يتوضـأ لـ يتوضـأ لـلكلكلكلك    ���� فعلها من �ب اجلواز، ٔالن أالصـل اكن النـيب  فعلها من �ب اجلواز، ٔالن أالصـل اكن النـيب  فعلها من �ب اجلواز، ٔالن أالصـل اكن النـيب  فعلها من �ب اجلواز، ٔالن أالصـل اكن النـيب ����نقول ٔان النيب نقول ٔان النيب نقول ٔان النيب نقول ٔان النيب 

 فعلها  فعلها  فعلها  فعلها ����صالة وفيه ٔاحاديث كثرية جًدا ثبتت يف فضل الوضوء لصالة وفيه ٔاحاديث كثرية جًدا ثبتت يف فضل الوضوء لصالة وفيه ٔاحاديث كثرية جًدا ثبتت يف فضل الوضوء لصالة وفيه ٔاحاديث كثرية جًدا ثبتت يف فضل الوضوء للكلكلكلك صالة، النيب  صالة، النيب  صالة، النيب  صالة، النيب 
 �ب اجلواز، إالنسان لو اسـتطا �ب اجلواز، إالنسان لو اسـتطا �ب اجلواز، إالنسان لو اسـتطا �ب اجلواز، إالنسان لو اسـتطاعععع ٔان حياف ٔان حياف ٔان حياف ٔان حيافظظظظ عىل وضـوءه  عىل وضـوءه  عىل وضـوءه  عىل وضـوءه مخمخمخمخـس ـس ـس ـس يف آخر ٔايف آخر ٔايف آخر ٔايف آخر ٔا����مه منمه منمه منمه من

فروض جيوز + ٔان يصيل بوضوء واحد فروض جيوز + ٔان يصيل بوضوء واحد فروض جيوز + ٔان يصيل بوضوء واحد فروض جيوز + ٔان يصيل بوضوء واحد مخمخمخمخس صلوات وٕان ٔاراد جتديـد الوضـوء ال س صلوات وٕان ٔاراد جتديـد الوضـوء ال س صلوات وٕان ٔاراد جتديـد الوضـوء ال س صلوات وٕان ٔاراد جتديـد الوضـوء ال 
        . . . . بأس بذa فاملساUٔ فهيا سعة وهللا ٔاعملبأس بذa فاملساUٔ فهيا سعة وهللا ٔاعملبأس بذa فاملساUٔ فهيا سعة وهللا ٔاعملبأس بذa فاملساUٔ فهيا سعة وهللا ٔاعمل

ومل ينقــل عــن ٔاحــد مــن املــسلمني يف ذa خــالف، فثبتــت بــذa مــرشوعية ومل ينقــل عــن ٔاحــد مــن املــسلمني يف ذa خــالف، فثبتــت بــذa مــرشوعية ومل ينقــل عــن ٔاحــد مــن املــسلمني يف ذa خــالف، فثبتــت بــذa مــرشوعية ومل ينقــل عــن ٔاحــد مــن املــسلمني يف ذa خــالف، فثبتــت بــذa مــرشوعية ((((    
            ....ععععوالسـنة، وإالجاموالسـنة، وإالجاموالسـنة، وإالجاموالسـنة، وإالجام    �لكتاب، �لكتاب، �لكتاب، �لكتاب، : : : : الوضوءالوضوءالوضوءالوضوء

    لكلكلكلكمة البالمة البالمة البالمة البالغغغغ العاقل ملا تراها يف  العاقل ملا تراها يف  العاقل ملا تراها يف  العاقل ملا تراها يف ))))فيجب عىل املسمل البالفيجب عىل املسمل البالفيجب عىل املسمل البالفيجب عىل املسمل البالغغغغ العاقل العاقل العاقل العاقل: : : : ؤاما عىل َمْن جيبؤاما عىل َمْن جيبؤاما عىل َمْن جيبؤاما عىل َمْن جيب
كتب الفقه ممكن جتد البالكتب الفقه ممكن جتد البالكتب الفقه ممكن جتد البالكتب الفقه ممكن جتد البالغغغغ العاقل ٔاو امل العاقل ٔاو امل العاقل ٔاو امل العاقل ٔاو امللكلكلكلكف، ملا ترى املسمل البالف، ملا ترى املسمل البالف، ملا ترى املسمل البالف، ملا ترى املسمل البالغغغغ العاقل يبقى هو  العاقل يبقى هو  العاقل يبقى هو  العاقل يبقى هو 

        ....املاملاملامللكلكلكلكفففف

            ....ٕاذا ٔاراد الصالة وما يف حٕاذا ٔاراد الصالة وما يف حٕاذا ٔاراد الصالة وما يف حٕاذا ٔاراد الصالة وما يف حمكمكمكمكهاهاهاها((((

 الفعـل اÅي  الفعـل اÅي  الفعـل اÅي  الفعـل اÅي ييييـشرتـشرتـشرتـشرتطططط +  +  +  + ؤاما مىت جيب؟ فٕاذا دخل وقت الصالة ٔاو ٔاراد إالنـسانؤاما مىت جيب؟ فٕاذا دخل وقت الصالة ٔاو ٔاراد إالنـسانؤاما مىت جيب؟ فٕاذا دخل وقت الصالة ٔاو ٔاراد إالنـسانؤاما مىت جيب؟ فٕاذا دخل وقت الصالة ٔاو ٔاراد إالنـسان
 يلـزم الوضـوء  يلـزم الوضـوء  يلـزم الوضـوء  يلـزم الوضـوء ))))وٕان مل يكن ذa متعلقًا بوقت، اكلطواف ومس املصحفوٕان مل يكن ذa متعلقًا بوقت، اكلطواف ومس املصحفوٕان مل يكن ذa متعلقًا بوقت، اكلطواف ومس املصحفوٕان مل يكن ذa متعلقًا بوقت، اكلطواف ومس املصحف    الوضوء، الوضوء، الوضوء، الوضوء، 

عند ٕارادة الفعل اÅي ٔاريده سواء اكن صالة ٔاو ما اكن يف حمك الـصالة اكلطـواف عند ٕارادة الفعل اÅي ٔاريده سواء اكن صالة ٔاو ما اكن يف حمك الـصالة اكلطـواف عند ٕارادة الفعل اÅي ٔاريده سواء اكن صالة ٔاو ما اكن يف حمك الـصالة اكلطـواف عند ٕارادة الفعل اÅي ٔاريده سواء اكن صالة ٔاو ما اكن يف حمك الـصالة اكلطـواف 
        . . . . ومس املصحفومس املصحفومس املصحفومس املصحف

            ::::يف رشوطهيف رشوطهيف رشوطهيف رشوطه: : : : املساUٔ الثالثةاملساUٔ الثالثةاملساUٔ الثالثةاملساUٔ الثالثة((((    

    ااااة يبقى لو فقـدë رشطـة يبقى لو فقـدë رشطـة يبقى لو فقـدë رشطـة يبقى لو فقـدë رشطـ طبعا ملا ٔاقول رشو طبعا ملا ٔاقول رشو طبعا ملا ٔاقول رشو طبعا ملا ٔاقول رشوطططط    حصحصحصحص))))ووووييييشرتشرتشرتشرتطططط لصحة الوضوء ما يأيت لصحة الوضوء ما يأيت لصحة الوضوء ما يأيت لصحة الوضوء ما يأيت
 لو قلنـا رشو لو قلنـا رشو لو قلنـا رشو لو قلنـا رشوطططط وجـوب، يبقـى عـىل مـن جيـب  وجـوب، يبقـى عـىل مـن جيـب  وجـوب، يبقـى عـىل مـن جيـب  وجـوب، يبقـى عـىل مـن جيـب ،،،،من هذه الرشومن هذه الرشومن هذه الرشومن هذه الرشوطططط الوضوء �طل الوضوء �طل الوضوء �طل الوضوء �طل

            . . . . البالالبالالبالالبالغغغغ العاقل اليت حنن ذكرëها منذ قليل العاقل اليت حنن ذكرëها منذ قليل العاقل اليت حنن ذكرëها منذ قليل العاقل اليت حنن ذكرëها منذ قليل
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        ::::ووووييييشرتشرتشرتشرتطططط لصحة الوضوء ما يأيت لصحة الوضوء ما يأيت لصحة الوضوء ما يأيت لصحة الوضوء ما يأيت((((

 وهنا مساUٔ فرعية العلامء دا وهنا مساUٔ فرعية العلامء دا وهنا مساUٔ فرعية العلامء دا وهنا مساUٔ فرعية العلامء دامئمئمئمئا ا ا ا )))) إالسالم، والعقل، والمتي إالسالم، والعقل، والمتي إالسالم، والعقل، والمتي إالسالم، والعقل، والمتيزيزيزيزي، فال يص، فال يص، فال يص، فال يصحححح من ال من ال من ال من الاكاكاكاكفرفرفرفر----أ أ أ أ 
الباب �ب مساUٔ الرشوالباب �ب مساUٔ الرشوالباب �ب مساUٔ الرشوالباب �ب مساUٔ الرشوطططط �Åات إالسالم، قالوا ال �Åات إالسالم، قالوا ال �Åات إالسالم، قالوا ال �Åات إالسالم، قالوا الاكاكاكاكفـر، فـر، فـر، فـر، يتيتيتيتلكلكلكلكمون فهيا عند هذا مون فهيا عند هذا مون فهيا عند هذا مون فهيا عند هذا 

        ....هل الهل الهل الهل الاكاكاكاكفر خماطب بفروفر خماطب بفروفر خماطب بفروفر خماطب بفروعععع الرشيعة ٔام ال؟ الرشيعة ٔام ال؟ الرشيعة ٔام ال؟ الرشيعة ٔام ال؟

: : : : قال تعاىلقال تعاىلقال تعاىلقال تعاىل ٔانه خماطب هبا و ٔانه خماطب هبا و ٔانه خماطب هبا و ٔانه خماطب هبا وييييسأل عهنا يوم القيامة لسأل عهنا يوم القيامة لسأل عهنا يوم القيامة لسأل عهنا يوم القيامة لالالالالٓية ٓية ٓية ٓية ::::خالف بني الفقهاء والراحجخالف بني الفقهاء والراحجخالف بني الفقهاء والراحجخالف بني الفقهاء والراحج
َِّني ****    َما َسلََكُمكْ ِيف َسَقرَ َما َسلََكُمكْ ِيف َسَقرَ َما َسلََكُمكْ ِيف َسَقرَ َما َسلََكُمكْ ِيف َسَقرَ ﴿﴿﴿﴿     َِّني قَالُوا لَْم نَُك ِمَن املَُصل َِّني قَالُوا لَْم نَُك ِمَن املَُصل َِّني قَالُوا لَْم نَُك ِمَن املَُصل ا         ****    ِعـُم اِملـْسِكَني ِعـُم اِملـْسِكَني ِعـُم اِملـْسِكَني ِعـُم اِملـْسِكَني َولَـْم نَـُك نُطْ َولَـْم نَـُك نُطْ َولَـْم نَـُك نُطْ َولَـْم نَـُك نُطْ         ****    قَالُوا لَْم نَُك ِمَن املَُصل ا َوُكنـ� ا َوُكنـ� ا َوُكنـ� َوُكنـ�

ُوُض َمَع اخلَائِِضَني  ُوُض َمَع اخلَائِِضَني َ ُوُض َمَع اخلَائِِضَني َ ينِ     ****    خنخنخنَخنُوُض َمَع اخلَائِِضَني َ ِûُّب ِبَيْوِم ا ينِ َُكّذِ ِûُّب ِبَيْوِم ا ينِ َُكّذِ ِûُّب ِبَيْوِم ا ينِ َُكّذِ ِûُّب ِبَيْوِم ا             ....    ]]]]٤٤٤٤٦٦٦٦    ----٣٣٣٣٨٨٨٨: : : : املدثراملدثراملدثراملدثر    [[[[    ﴾﴾﴾﴾    َوُكن�ا َوُكن�ا َوُكن�ا َوُكن�ا ننننَُكّذِ

    ون غـري مطالـب �لتون غـري مطالـب �لتون غـري مطالـب �لتون غـري مطالـب �لتاكاكاكاكليـف الـرشعية،ليـف الـرشعية،ليـف الـرشعية،ليـف الـرشعية، ا�نـ ا�نـ ا�نـ ا�نـ::::والعقلوالعقلوالعقلوالعقلفال يصفال يصفال يصفال يصحححح من ال من ال من ال من الاكاكاكاكفر فر فر فر ::::إالسالم إالسالم إالسالم إالسالم 
        »»»»رفع القمل عن ثالرفع القمل عن ثالرفع القمل عن ثالرفع القمل عن ثالثثثث««««

سـن المتيـسـن المتيـسـن المتيـسـن المتيـزيزيزيزي    مكمكمكمك ســنة؟ ســبع  ســنة؟ ســبع  ســنة؟ ســبع  ســنة؟ ســبع ) ) ) ) ييييزيزيزيزيالصغري اÅي دون سن المت الصغري اÅي دون سن المت الصغري اÅي دون سن المت الصغري اÅي دون سن المت     وال يكون معتربًا من وال يكون معتربًا من وال يكون معتربًا من وال يكون معتربًا من ((((
 لـو توضـأ وضـوءه  لـو توضـأ وضـوءه  لـو توضـأ وضـوءه  لـو توضـأ وضـوءه لكـنلكـنلكـنلكـنسـنوات، يعين دون السـبع سـنني غري مطالـب �لوضـوء، سـنوات، يعين دون السـبع سـنني غري مطالـب �لوضـوء، سـنوات، يعين دون السـبع سـنني غري مطالـب �لوضـوء، سـنوات، يعين دون السـبع سـنني غري مطالـب �لوضـوء، 

        . . . . حصحصحصحصييييحححح

ى مـن الـسابعة ى مـن الـسابعة ى مـن الـسابعة ى مـن الـسابعة  المتيالمتيالمتيالمتيزيزيزيزي غري البلو غري البلو غري البلو غري البلوغغغغ، عند اÅكور وإالë، عند اÅكور وإالë، عند اÅكور وإالë، عند اÅكور وإالëثثثث سـبع سـنني، وقيل ٕانـه ا سـبع سـنني، وقيل ٕانـه ا سـبع سـنني، وقيل ٕانـه ا سـبع سـنني، وقيل ٕانـه اننننهتـهتـهتـهتـــــ
البنت ممكن تبلالبنت ممكن تبلالبنت ممكن تبلالبنت ممكن تبلغغغغ    د اÅكور غري البلود اÅكور غري البلود اÅكور غري البلود اÅكور غري البلوغغغغ عند إالë عند إالë عند إالë عند إالëثثثث،،،، البلو البلو البلو البلوغغغغ عن عن عن عنلكنلكنلكنلكنودخل يف الثامنة، ودخل يف الثامنة، ودخل يف الثامنة، ودخل يف الثامنة، 

سع سـنوات ٔاو عرشة ٔاو ٔاحد عرش سـنة، الوû فيـه عالمـات للبلـوسع سـنوات ٔاو عرشة ٔاو ٔاحد عرش سـنة، الوû فيـه عالمـات للبلـوسع سـنوات ٔاو عرشة ٔاو ٔاحد عرش سـنة، الوû فيـه عالمـات للبلـوسع سـنوات ٔاو عرشة ٔاو ٔاحد عرش سـنة، الوû فيـه عالمـات للبلـوغغغغ طبعـا  طبعـا  طبعـا  طبعـا عند ت عند ت عند ت عند ت 
عند االثنني، يتفقوا يف بعض العالمات وعند االثنني، يتفقوا يف بعض العالمات وعند االثنني، يتفقوا يف بعض العالمات وعند االثنني، يتفقوا يف بعض العالمات وخيخيخيخيتلفوا يف البعض االٓخر يعين البنت ممكن تلفوا يف البعض االٓخر يعين البنت ممكن تلفوا يف البعض االٓخر يعين البنت ممكن تلفوا يف البعض االٓخر يعين البنت ممكن 

        . . . . تبلتبلتبلتبلغغغغ قبل الوû، ومساUٔ البلو قبل الوû، ومساUٔ البلو قبل الوû، ومساUٔ البلو قبل الوû، ومساUٔ البلوغغغغ    ختختختختتلف يف أالماكن احلارة عن أالماكن الباردةتلف يف أالماكن احلارة عن أالماكن الباردةتلف يف أالماكن احلارة عن أالماكن الباردةتلف يف أالماكن احلارة عن أالماكن الباردة

منمنمنمنا أالعامل �لنياتا أالعامل �لنياتا أالعامل �لنياتا أالعامل �لنيات««««: : : : حلديثحلديثحلديثحلديث: : : :  النية النية النية النية----بببب(((( ال ال ال ال ييييرشرشرشرشعععع التلف التلف التلف التلفظظظظ هبا؛ لعدم ثبوته عـن  هبا؛ لعدم ثبوته عـن  هبا؛ لعدم ثبوته عـن  هبا؛ لعدم ثبوته عـن وووو. . . . »»»»إإإٕا
َ ----        النيب النيب النيب النيب  ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ  َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ  َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل� َ  َصىل� ا�� ُ عَلَْيِه َوَسمل� لللليكيكيكيك تتوضأ البد ٔان تنوي نية الوضوء ٔاو  تتوضأ البد ٔان تنوي نية الوضوء ٔاو  تتوضأ البد ٔان تنوي نية الوضوء ٔاو  تتوضأ البد ٔان تنوي نية الوضوء ٔاو     ٔانت االٓنٔانت االٓنٔانت االٓنٔانت االٓن) ) ) ) ---- َصىل� ا��

aٔاو ما شابه ذ aٔاو ما شابه ذ aٔاو ما شابه ذ aنية رفع احلدنية رفع احلدنية رفع احلدنية رفع احلدثثثث ٔاو ما شابه ذ . . . .        

            ....ملا تقدم يف املياه، ٔاما املاء النجس فال يصملا تقدم يف املياه، ٔاما املاء النجس فال يصملا تقدم يف املياه، ٔاما املاء النجس فال يصملا تقدم يف املياه، ٔاما املاء النجس فال يصحححح الوضوء به الوضوء به الوضوء به الوضوء به: : : :  املاء الطهور املاء الطهور املاء الطهور املاء الطهور----جججج((((



   من الفقه امليسر يف ضوء الكتاب والسنة ملعهد شيخ  اإلسالم العلميالسادستفريغ الدرس 

 

 معهد شيخ اإلسالم العلمي

كطـالء أالظـافر كطـالء أالظـافر كطـالء أالظـافر كطـالء أالظـافر : : : : اء ٕاىل البَرشة، من اء ٕاىل البَرشة، من اء ٕاىل البَرشة، من اء ٕاىل البَرشة، من مشمشمشمشع ٔاو ع ٔاو ع ٔاو ع ٔاو جعجعجعجعني وحنوهامني وحنوهامني وحنوهامني وحنوهام ٕازاU ما مينع وصول امل ٕازاU ما مينع وصول امل ٕازاU ما مينع وصول امل ٕازاU ما مينع وصول امل----دددد
الرجل اÅي يعمـل يف الرجل اÅي يعمـل يف الرجل اÅي يعمـل يف الرجل اÅي يعمـل يف جمجمجمجمـال اûهـاëت، ٔاو البويـة، ـال اûهـاëت، ٔاو البويـة، ـال اûهـاëت، ٔاو البويـة، ـال اûهـاëت، ٔاو البويـة، ) ) ) ) يعرف بني النساء اليوميعرف بني النساء اليوميعرف بني النساء اليوميعرف بني النساء اليوم    اÅي اÅي اÅي اÅي 

هذا مينع وصول املاء هذا مينع وصول املاء هذا مينع وصول املاء هذا مينع وصول املاء هل يلزمه ٔان يزيل هذا الطالء قبل الوضوء ٔاو ال؟ يلزمه ٔالن هل يلزمه ٔان يزيل هذا الطالء قبل الوضوء ٔاو ال؟ يلزمه ٔالن هل يلزمه ٔان يزيل هذا الطالء قبل الوضوء ٔاو ال؟ يلزمه ٔالن هل يلزمه ٔان يزيل هذا الطالء قبل الوضوء ٔاو ال؟ يلزمه ٔالن 
ل بعـضه وبقـل بعـضه وبقـل بعـضه وبقـل بعـضه وبقـيييي ٔاثـر الـبعض  ٔاثـر الـبعض  ٔاثـر الـبعض  ٔاثـر الـبعض  جيهتد يف ٕازالته بقدر املسـتطا جيهتد يف ٕازالته بقدر املسـتطا جيهتد يف ٕازالته بقدر املسـتطا جيهتد يف ٕازالته بقدر املسـتطاعععع فٕان زا فٕان زا فٕان زا فٕان زالكنلكنلكنلكنٕاىل البرشة،ٕاىل البرشة،ٕاىل البرشة،ٕاىل البرشة،

 لـو واحـد توضـأ مبـارشة بـدون ٔان جيهتـد  لـو واحـد توضـأ مبـارشة بـدون ٔان جيهتـد  لـو واحـد توضـأ مبـارشة بـدون ٔان جيهتـد  لـو واحـد توضـأ مبـارشة بـدون ٔان جيهتـد لكـنلكـنلكـنلكـناالٓخر فال يرضه ٔالن اجهتـد ؤازال،االٓخر فال يرضه ٔالن اجهتـد ؤازال،االٓخر فال يرضه ٔالن اجهتـد ؤازال،االٓخر فال يرضه ٔالن اجهتـد ؤازال،
وضوءه �طل حىت لو اكن جاهال، ٕاذن البد من Úجهتاد يف ٕازاU ما مينـع وصـول وضوءه �طل حىت لو اكن جاهال، ٕاذن البد من Úجهتاد يف ٕازاU ما مينـع وصـول وضوءه �طل حىت لو اكن جاهال، ٕاذن البد من Úجهتاد يف ٕازاU ما مينـع وصـول وضوءه �طل حىت لو اكن جاهال، ٕاذن البد من Úجهتاد يف ٕازاU ما مينـع وصـول 

        . . . . املاء ٕاىل البرشةاملاء ٕاىل البرشةاملاء ٕاىل البرشةاملاء ٕاىل البرشة

 اخلـالء  اخلـالء  اخلـالء  اخلـالء دخولدخولدخولدخوليلزم يلزم يلزم يلزم هل هل هل هل     )))) Úسـتجامر ٔاو Úستنجاء عند وجود سب Úسـتجامر ٔاو Úستنجاء عند وجود سب Úسـتجامر ٔاو Úستنجاء عند وجود سب Úسـتجامر ٔاو Úستنجاء عند وجود سبهبهبهبهبام ملا تقدمام ملا تقدمام ملا تقدمام ملا تقدم----هـهـهـهـ((((
 ال يلزمه ذa، ٕاذا احتاج فقـط ٕاليـه، ٔامـا ٕاذا مل يكـن حمتاجـا ûخـول  ال يلزمه ذa، ٕاذا احتاج فقـط ٕاليـه، ٔامـا ٕاذا مل يكـن حمتاجـا ûخـول  ال يلزمه ذa، ٕاذا احتاج فقـط ٕاليـه، ٔامـا ٕاذا مل يكـن حمتاجـا ûخـول  ال يلزمه ذa، ٕاذا احتاج فقـط ٕاليـه، ٔامـا ٕاذا مل يكـن حمتاجـا ûخـول ؟؟؟؟لك وضوءلك وضوءلك وضوءلك وضوء

 ٔاتطهر، ال الرحي  ٔاتطهر، ال الرحي  ٔاتطهر، ال الرحي  ٔاتطهر، ال الرحي  ٔان ٔان ٔان ٔاناخلالء فال يلزمه مبارشة، بعض الناس مل اخلالء فال يلزمه مبارشة، بعض الناس مل اخلالء فال يلزمه مبارشة، بعض الناس مل اخلالء فال يلزمه مبارشة، بعض الناس مل خيخيخيخيرج رحي ويقول البد رج رحي ويقول البد رج رحي ويقول البد رج رحي ويقول البد 
ٕاال عنـد ٕاال عنـد ٕاال عنـد ٕاال عنـد ال يلزمـك دخـول اخلـالء، ال يلزمـك دخـول اخلـالء، ال يلزمـك دخـول اخلـالء، ال يلزمـك دخـول اخلـالء، فـفـفـفـليس بنجس حىت تتطهـر منـه عـىل الـراحج، ليس بنجس حىت تتطهـر منـه عـىل الـراحج، ليس بنجس حىت تتطهـر منـه عـىل الـراحج، ليس بنجس حىت تتطهـر منـه عـىل الـراحج، 

            . . . . ....احلاجةاحلاجةاحلاجةاحلاجة

            .... املوÚة املوÚة املوÚة املوÚة----وووو((((

�م علهيام بعد قليلم علهيام بعد قليلم علهيام بعد قليلم علهيام بعد قليلوسـيوسـيوسـيوسـي. . . .  الرتتيب الرتتيب الرتتيب الرتتيب----زززز���            ....أيت الأيت الأيت الأيت ال

        ....)))) غسل مجيع أالعضاء الواجب غسلها غسل مجيع أالعضاء الواجب غسلها غسل مجيع أالعضاء الواجب غسلها غسل مجيع أالعضاء الواجب غسلها----حححح

            ٔاقول قويل هذا ؤاسـتغفر هللا يل ولمكٔاقول قويل هذا ؤاسـتغفر هللا يل ولمكٔاقول قويل هذا ؤاسـتغفر هللا يل ولمكٔاقول قويل هذا ؤاسـتغفر هللا يل ولمك

ى اûرس السادسى اûرس السادسى اûرس السادسى اûرس السادس         .... ا ا ا اننننهتهتهتهتــــ

        

        
        

    


